
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№404 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 20.12.2017 г. с  Протокол № 27 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от имот с 

идентификатор 06207.3.306, м. „Грамадите“ в землището на гр.Брацигово. 

 

Мотиви: Възложителят в лицето на Община Брацигово не може да осъществи  

инвестиционните си намерения – изграждане на площадка за временно съхранение на 

отпадъци в имот с идентификатор 06207.3.306, м. „Грамадите” в землището на 

гр.Брацигово, с НТП – друг вид земеделска земя и  площ 157 814кв.м. Община 

Брацигово има намерение да реализира дейност, функционално недопустима по 

Наредба №19/2012г. за строителство в земеделски земи, за част от 34870 кв.м от 

горецитирания  имот,  без промяна на предназначението, което е предпоставка за 

процедиране и одобряване на ПУП-ПРЗ и провеждане на процедура за промяна 

предназначението на земята.  
 

Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и ал.2  от 

ЗМСМА,   чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ 

Р Е Ш И : 

1.Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ и одобрява задание за същия за част от 

поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м. „Грамадите” в землището на 

гр.Брацигово, с който  се сменя предназначението на част от 34 870 кв.м от имота и за 

него се обособява УПИ  I-306, Площадка за временно съхранение на отпадъци, 

съгласно приложената скица-предложение и задание. 

2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124 б, ал.2 от ЗУТ. 

 

№ 

по 

ред 

 
 

Общински съветници: 

                                                                                              

 
 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Веселина Любенова Дамова Да *   
3. Георги Василев Кабов Да *   
4. Георги Иванов Трендафилов Да *   
5. Георги Николаев Апостолов Да *   
6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
7. Йордан Райчев Михайлов Да *   
8. инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

                                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


